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Petra & Simone 
+ team

Purmerplein 24
020-6371227

Openingstijden:
ma, di, do, vr van 9.00-17.30 u

za van 8.00 - 13.00 u

VERRAS UW VAL-
ENTIJN MET EEN 
FIMARANDI KA-

DOBON

Purmerplein 13
1023 BC Amsterdam
tel.: 020 - 636 82 73

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

Valentijnsdag
maandag 14 februari

Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51

sale !
onze uitverkoop 

gaat nog even door !

Last van een trage computer 
of traag internet? 

Problemen met uw email, 
antivirus of printer? 

Uw foto’s en bestanden veilig 
in de cloud bewaren?

M  06 4298 9782 | E  menno@mst-ict.nl 
www.mst-ict.nl

Wacht niet langer 
en maak nu een afspraak!

Dat het weer (bijna) Valentijnsdag is, zal vrijwel niemand ontgaan. Op 
radio, televisie, internet en natuurlijk in de krant barst het momenteel 
weer van de Valentijnsdagreclame. De veertiende februari is offi cieel 
de dag van de liefde, maar kan net zo goed de dag van de commercie 
genoemd worden. Waar komt het feest eigenlijk vandaan?

Geen eenvoudige vraag om te beantwoorden. Je zou kunnen zeggen dat 
Valentijnsdag een versmelting is van christelijke, Romeinse, Germaanse 
en tegenwoordig ook nationale tradities.

Valentijn?
Maar er is vooral veel onduidelijk 
over de herkomst van het feest. Niet 
eens zeker is naar welke Valentijn 
het feest is vernoemd. Wel duidelijk 
is dat paus Gelasius in het jaar 496 
de veertiende februari uitriep tot 
de dag van de heilige Valentijn. Maar 
welke Valentijn? Er is geen enkel bi-
ografi sch document over hem. En er 
zijn verschillende (onduidelijke en 
onbewijsbare) verhalen…

Een veelgehoord verhaal draait om 
een Romeinse priester die om-
kwam tijdens de christenvervolgin-
gen onder keizer Claudius II Gothi-
cus (268-270). De priester zou ge-
weigerd hebben zijn geloof op te geven. In plaats daarvan probeerde hij 
de keizer zelfs te bekeren. Deze Valentijn stierf uiteindelijk als martelaar. 
Kort voor zijn executie zou hij nog wel een wonder hebben verricht 
door de blinde dochter van zijn cipier te helen. Handig want dan kon 
hij tenminste heilig verklaard worden. Zonder wonder, geen heilige is bij 
het Vaticaan immers de regel.

Ook wordt vaak een bisschop uit Terni genoemd. Hij werd in 273 ont-
hoofd tijdens de christenvervolgingen van Keizer Aurelianus. Over hem 
is ook nauwelijks wat bekend. Niet uitgesloten wordt dat het om de-
zelfde persoon gaat.

Sinds de achttiende eeuw wordt ook wel eens gezegd dat het Vaticaan 
de feestdag van de heilige Valentijn invoerde ter vervanging van de zo-
genaamde Lupercalia. Dit was een oud vruchtbaarheidsfeest ter ere van 
de Romeinse god Lupercus (of Faunus).                            (Bron: Historiek)

Pinell Supersound 
DAB + Radio

Deze radio is ook aan te 
sluiten op een versterker, 
zo kunt u gebruik maken 

van uw eigen boxen.

Bij inlevering van deze 
advertentie geen € 89,- 

MAAR SLECHTS 

€  69,-



Tips voor Valentijnsdag in Amsterdam 
(Noord)

Voor een romantische rendez-vous trek je in Amsterdam allesbehalve 
aan het kortste eind. Of je nu op 14 februari de bloemetjes wil buiten-
zetten met je lief of  met je Tinder-verovering: er zijn veel manieren om 
de liefde te vieren op Valentijnsdag!

Uiteten met zonder kinderen
Een probleem: je wilt samen romantisch uiteten, maar jullie kunnen 
geen oppas vinden. Hoe los je dat op? Door naar restaurant PROOST 
& STROOP te gaan! PROOST & STROOP heeft namelijk speciaal voor 
kinderen een uitgebreide spelletjes- en knutseltafel waar ze zich kun-
nen vermaken. Zo kunnen jullie elkaar even diep in de ogen kijken. 
PROOST & STROOP, Meteorenweg 272 (Amsterdam-Noord)

Kies voor klassiek
Wie zijn date wil trakteren op een klassiek uitje kan kiezen voor een 
concert op Valentijnsdag. Zo wordt Het Koninklijk Concertgebouw 
omgetoverd tot een roze wolk, waarop je kunt wegdromen bij een 
editie van Classics at the Movies. Verwacht de meest romantische film-
muziek. Het WDR Funkhauseorchester speelt geliefde klassiekers van 
Puccini, Beethoven en Bizet.
Het Koninklijk Concertgebouw, Concertgebouwplein 10 (Amsterdam-Zuid)

Magische cinema
Speciaal voor Valen-
tijnsdag draait Cinema 
of the Dam'd de ro-
mantische dramafilm 
Casablanca. Deze film is 
uitgebracht in 1942 en is 
inmiddels een klassieker. 
Kruip dicht tegen elkaar 
aan en geniet van deze 
prachtige film. Deze klassieker al gezien? FC Hyena draait het kostuum 
drama Little Women. Als bonus krijg je vooraf een glas perencider en 
een Valentijns zoetje van het huis. 
Cinema of the Dam'd, Overtoom 301 (Amsterdam West)
FC Hyena, Aambeeldstraat 24 (Amsterdam Noord)

Pllek voor liefde
Het enige restaurant in deze lijst waar het is toegestaan om onder de 
tafel voetje te vrijen. Dus liefhebbers: grijp je kans. Kijk diep in elkaars 
ogen en eet van hetzelfde bordje. Pllek serveert hun nieuwe winter-
menu. Bonus: na dit romantische diner kunnen jullie je ook nog uitleven 
op de dansvloer. Liefde gaat namelijk niet alleen door de maag. 
Pllek, T.T. Neveritaweg 59 (Amsterdam-Noord)

Eeuwige zoentjes 
vragen
Het verhaal gaat dat 
wanneer je op of 
onder de Magere 
Brug zoent, je voor 
altijd bij elkaar zal 
blijven. Waar of niet; 
op Valentijnsdag is 
deze brug over de 
Amstel de perfecte 
plek om elkaar 

(volledig gepland) voor de voeten te lopen.

Of reserveer romantisch bij restaurant Lazuur op het Purmerplein. Zij 
staan ook weer voor u klaar! Gezellig samen uit eten !

Alle informatie natuurlijk onder voorbehoud van eventuele coro-
namaatregelen.                                                            (bron: Iamsterdam)

HIER
uw bedrijfsnaam en 
adresgegevens voor 

maar  € 25,- 
(ex BTW en bijdrage verspreiding)

op naar de lente
 door Rijk van den Hoek.

Hoera, riep de hoofdredacteur, we 
maken PPBK nummer 202 met uit-
zicht op meer open winkels en uit-
zicht op open horeca en culturele 
voorzieningen. Ik wil er niet de 
domper op zetten, maar het zicht 
is wel erg mistig de laatste dagen. 
Ik volg de politiek ook een beetje
en zie wat er in de Tweede Kamer 
gebeurt, en dat is ook erg mistig, 
dus niet veel belovend.
Niet veel anders dan vorige maand 
of vorig jaar. Korte termijnwerk 
denk ik telkens, als ik de wild wis-
selende maatregelen hoor.

Maar toch, het is januari, de don- 
kerste maand is achter de rug, 
Het wordt onverbiddelijk lichter, 
de dagen worden langer en de 
sneeuwklokjes kunnen hun kop-
jes weer gaan opsteken, ook als er 
nog sneeuw en ijs komt. En daar 
word ik altijd een beetje optimis-
tisch van. Hoopvol kijk ik uit naar 
het voorjaar en naar de zomer. 
Wie weet krijgen we meer beweg-
ingsvrijheid, wie weet kunnen we, 
met of zonder Corona, weer met 
vertrouwen aan de volgende dag 
of week denken. Niet meer bang 
hoeven zijn voor nieuwe, andere,
gewijzigde beperkingen.

Heel waarschijnlijk komen we niet 
af van het corona-virus, we zul-
len er mee moeten leven, op z’n 
minst met een jaarlijkse vaccinatie 
of pil. Niet onwaarschijnlijk dat 
er nieuwe virussen aankomen. Er 
is sprake van een nieuwe golf vo-
gelgriep, die niet onder de vogels 
blijft. Tot nu toe zie ik nog geen 
tegenactie van-uit onze regering. 
Wel nieuwe onzekerheden over 
de inkomens, de AOW en de pen-
sioenen, de huren en de prijzen 
van boodschappen.

Daarom roep ik ook ’hoera’ voor 
de doorlopende onzekerheid 
waarmee we zullen moeten leven, 
waaraan we zullen moeten wen-
nen want we hebben bij de ver-
kiezingen toch zelf op de ver-
keerde leiders gekozen? Misschien 
kunnen we als buren, stadsgenoten 
meer voor elkaar betekenen. 

Wij zijn weer open!
Kom gezellig langs

Ook Juwelier Akkermans is weer 
open ! Kom eens gezellig langs !

Pinell Supersound in 
de aanbieding !

In de aanbieding bij Lafeber wit-
goed is deze maand de Pinell Su-
persound radio met DAB+. Het is 
een  tafelradio waarmee je geniet 
van digitale radiokwaliteit.
Via DAB+ kun je luisteren naar alle 
landelijke en regionale publieke en 
commerciële radiostations die je 
kent van FM. Daarnaast zijn ten 
opzichte van FM extra digital only 
radiostations te beluisteren. Ook 
zijn er inmiddels Nederlandse 
streekomroepen die uitzenden via 
DAB+.
Voor het luisteren via DAB+ heb 
je geen internetverbinding (vast 
of draadloos) nodig. DAB+ zendt 
gratis uit in de ether (door de 
lucht), net als FM en is gewoon 
via de ether te ontvangen via een 
DAB+ digitale radio met antenne.
Op deze radio kun je dus zowel 
DAB+ als de gewone FM zenders 
ontvangen.
Met een buitengewoon bedie-
ningsgemak worden de DAB-zen-
ders automatisch gezocht en geïn-
stalleerd.
De radio heeft een geheugen voor 
16 voorkeurzenders (8x DAB+ 
en 8x FM) wat u kunt aflezen op 
een  helder, duidelijk LCD-display. 
Bovendien heeft de radio een 
klok met automatische instelling 
van zomer- en wintertijd. De Pi-
nell supersound kan ook gebruikt 
worden als digitale wekkerradio 
met digitale klok, alarm, snooze en 
sleeptimer.
Deze superradio heeft diverse 
aansluitingen: waaronder een Au-
dio-ingang (AUX) en een hoofd-
telefoon (tevens uitgang voor je 
stereo-installatie).
Loop eens binnen bij Lafeber op 
het Purmerplein en maak nader 
kennis met deze Pinell.



De decembermaand was een wat 
“wispelturige” maand, ook qua 
besluitvorming omtrent de Coro-
na maatregelen. Na een sluiting van 
drie weken is Het Baken, onder 
zéér strenge voorwaarden, weer 
open. Niet meer dan 12 gasten 
mogen we een stoel geven voor 
het nuttigen van de driegangen-
maaltijd. Dit betekent dat we zo af 
en toe “neen” moeten verkopen 
terwijl we beseffen dat het praatje 
bij de maaltijd zó noodzakelijk is 
voor onze gasten! Zodra het kabi-
net de touwtjes meer laten vieren, 
kunnen we weer bewoners uit de 
buurt vragen om een keer mee te 
eten. Dit kan op de maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag.
Voor € 5,50 kunt u aanschuiven 
voor een soepje, hoofdgerecht, 
toetje en een kopje thee/koffi e ín-
clusief het praatje met de gasten!

December was niet alléén “kom-
mer-en-kwel”, de feestdagen zijn 
niet zo maar onze deur voorbij 
gegaan. We hebben onze ouderen 
mogen verrassen met een heerlij-
ke kerststol, aangeboden door de 
Foodmarkt, dit werd érg gewaar-
deerd.
We zien u graag een keer op de 
Avenhornstraat 18hs!

Purmerpleinbuurtkrant 
gemist?

Elke maand liggen er verse Purmerplein-
buurtkranten voor u klaar bij: 
• Ontmoetingscentrum Het Baken in de 
Avenhornstraat
• Medisch Centrum (fysiotherapie) in de 
Avenhornstraat
• v/h De Purmerschool in de Schermer-
straat 
• Buurthuis De Driehoek in Buiksloot 
• verder bij alle winkels op en rond het 
Purmerplein. 
• ook kunt u de PPBK lezen en/of down-
loaden op: www.purmerpleinbuurtkrant.nl

Wilt u ook voordelig 
adverteren in de 

Purmerpleinbuurtkrant ?
Ook online

met gratis link naar uw website. 
 De prijs van dit blokje is € 35,-
 ex BTW en bijdrage bezorging. 

Half blokje: € 25,- 
Bijdrage verspreiding voor niet leden van de 

winkeliersvereniging € 12,50 voor leden € 5,-

 Bel: 06 29 28 30 97 
mail naar info@netgezet.nl 

of kijk op 
www.purmerpleinbuurtkrant.nl

spreuk van de maand

Valentijnsdag

Misschien is dit jouw 
moment.. jouw speciale, 
voorbestemde moment... 
misschien komt er nooit 

een beter.

N.N.

N���w� v�� Uitslag en prijswinnaars 
Mega Jackpot december 2021

De winkeliersvereniging van het Purmerplein heeft in de december-
maand van 2021 een Mega Jackpot loterij georganiseerd ter gelegen-
heid van de nieuwe feestverlichting op het Purmperplein. Op een gratis 
lot kon men invullen uit hoeveel lampjes die nieuwe verlichting bestaat.
Uit de duizenden inzendingen zijn de volgende prijswinnaars gekomen.

Max en David hadden exact het juiste aantal lampjes geraden : 16500 
lampjes en hebben € 200,00 gewonnen in waardebonnen.

Overige prijswinnaars zijn uit de ingeleverde loten getrokken:
Mevr. de Vries € 100,00 - Dhr. Evertsen € 50,00 - Manouk € 25,00

De waardebonnen van € 10,00 zijn gewonnen door: Fam. de Boer                    
- Mevr. Nouwen - Fam. van Es - Mevr. 
Hallema - Mevr. Bongaardt - Fam. Gou-
weleeuw - Mevr. Brouwe - Fam. Postma 
- Mevr. Floors en Mevr. Hettinga.

Alle prijswinnaars zijn inmiddels op de 
hoogte gesteld.

ALLE PRIJSWINNAARS
VAN HARTE GEFELICITEERD!

M
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€ 200 

€ 100 
€ 50 

€ 25  € 10 

 € 10 

 € 10 

- - - c a r t o o n - - -

Purmerplein 26 |  Amsterdam | tel./fax: 020-6360992

SLAGERIJ OOSTWAL

Slagerij OOSTWAL
Garantie voor Topkwaliteit

Purmerplein 26 - Amsterdam-N
tel./fax: 020-6360992

woensdag     gehaktdag

500  gr. 3,75     750 gr. 5,00

huisgemaakte 
stamppottenerwtensoep 

De winkels op het Purmerplein zijn weer

Februari komt
van de Romeinse god 

Februus

Februari komt van de Romeinse 
god Februus, de 
god van de zui-
vering en van 
de onderwereld. 
In de oude Ro-
meinse kalender 
kwam februari 
niet voor. Er wa-
ren oorspronke-
lijk maar tien maanden in de ka-
lender. Toen het jaar verdeeld werd 
in twaalf maanden, werd de laatste 
maand februari genoemd. Het jaar 
begon dus in maart. Dat veran-
derde in 456 toen januari de eerste 
maand werd en februari dus de 
tweede. Januari en februari zijn de 
twee laatste maanden die aan de 
kalender werden toegevoegd. De 
Romeinen zagen de winter als een 
maandloze periode.

Februus



OPLOSSING PUZZEL NR 201
Het juiste antwoord is: 
bij het Brillenhuis
op het Purmerplein

De winnaar van 
de vijfeurofotopuzzel 201 is:
Annette Mevis,
ingestuurd via de website van 
dit blad.
Gefeliciteerd !
U kunt de waardebon afhalen bij 
fa. Lafeber, Purmerplein 13

tel. 020 637 54 60
donderdags gesloten

Purmerplein 18

- snelle reparaties
- anti lek fietsbanden
- 2e hands fietsen
- nieuwe AZOR fietsen
- groot assortiment  
  ABUS sloten
- schaatsen slijpen

In 1 dag
 klaar

februari aanbieding

Dierenspeciaalzaak
VERMEULEN

Purmerplein 9 
tel: 020-6360308

Dierenspeciaalzaak

www.dierenspeciaalzaakvermeulen.nl
info@dierenspeciaalzaakvermeulen.nl

VIJFEUROFOTOPUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

Inleveren VOOR 22 februari bij fa. LAFEBER witgoed Purmerplein 13
of via www.purmerpleinbuurtkrant.nl 

OPLOSSING:  
    De foto is gemaakt 

Schrijf het antwoord op onderstaand strookje en lever het zo 
spoedig mogelijk in bij fa. LAFEBER witgoed Purmerplein 13 
of via ‘contact’ op www.purmerpleinbuurtkrant.nl en maak kans op 
een Purmerpleinwaardebon van e 5,-

Waar is dit?

U ziet een detailfoto 
van een winkel of 

een plekje op of bij 
het Purmerplein. 
Weet u waar de 
foto genomen is?PPBK202

Restaurant Lazuur 
WIJ GAAN WEER OPEN !

www.restaurantlazuur.nl
info@restaurantlazuur.nl

Purmerplein 8
1023BD Amsterdam 
020 636 01 54

En zoeken dus ervaren personeel 
voor in de bediening (ft/pt) 

en leuke hulp in de spoelkeuken.

Loop even binnen of mail naar info@restaurantlazuur.nl

De bereden politie geniet van het mooie PURMERPLEIN            (foto: GNV)De bereden politie geniet van het mooie PURMERPLEIN           (foto: GNV)

Wij zijn weer open!
Kom gezellig langs

2 zakken 
kattenbakvulling
á 30 liter
deze maand
voor maar 

         18,-

- - - m 0 p j e - - -

Zij: Lieverd, doen we nog iets 
voor Valentijnsdag?
Hij: Hmmm, ik wilde je het eigen-
lijk nog niet vertellen, maar hou je 
van Madrid?
Zij: Jaaa! Prachtig!
Hij: En hou je van Parijs?
Zij: Enig ! Hartstikke romantisch !
Hij: Mooi! Straks is weer de 
Champions League. Real Madrid 
tegen Paris Saint-Germain...

wij verzorgen 
al uw

drukwerk
en reclame

www.netgezet.nl
06 29 28 30 97

tekstverzorging
NET GEZET


